
Huurvoorwaarden:

Algemeen:
De volgende huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle door Deckers NV, 
De Verfspecialist BVBA, Artekobel BVBA, ARTEKOBEL BVBA aangegane overeenkomsten. Hierna 
genoemd de verhuurder. Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht indien 
deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende 
overeenkomst.

Huurovereenkomst:
Bij aanvang van de huur dient een leveringsbon te worden ondertekend. Dit gebeurt bij afhaling van het 
gehuurde goed door uw diensten ofwel bij levering van het gehuurde goed door onze diensten. Bij niet aan-
wezigheid bij de levering geldt de handtekening van onze chauffeur.

De minimum periode is één dag. De huurperiode treedt in bij levering van het gehuurde goed en eindigt op 
de dag van teruggave in de winkel waar het toestel is besteld mits anders overeengekomen. Indien het 
goed wordt teruggebracht voor einde van de verhuring dient dit voor 08:30 uur ’s morgens gedaan te 
worden, zo niet, kan een dag huur worden aangerekend. 

Alle materialen met de toebehoren worden geacht conform de geldende reglementering te zijn en wordt in 
goede staat van werking aangeboden aan de afnemer of huurder. De huurder verbindt zich hierbij toe om 
de gehuurde goederen in goede staat en gereinigd terug te geven aan de verhuurder.

De huurder dient zich ervan te vergewissen dat het gehuurde goed bij ontvangst zich in goede staat bevindt. 
Eventuele klachten in verband met de ontvangen goederen dienen op straffe van verval, binnen de 24 uur 
na ontvangst worden gemeld aan de verhuurder, hetzij per e-mail met ontvangstbevestiging, per aangetek-
ende brief of per fax.

Certificaten, attesten en technische documentatie kan op verzoek van de huurder worden aangeboden. De 
huurder erkent volledig in kennis te zijn van alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, en dient deze 
uitdrukkelijk na te leven.

De huurder verbindt zich ertoe het toestel strikt persoonlijk of voor eigen zaak te gebruiken. Het is niet 
toegelaten om het verhuurde goed uit te lenen aan derden, tenzij toelating van de verhuurder. Het is uitdruk-
kelijk verboden het toestel in onderverhuring te geven of te verpanden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, 
machines, installaties en gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, ontstaan door onjuiste leveringen of 
fouten en gebreken in de door de verhuurder geleverde en/of gemonteerde onderdelen, respectievelijke 
materialen.

De verhuurder kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld tegenover derden voor de materiële of 
immateriële schade ten gevolge van een stillegging van of een defect aan het gehuurde materieel.

Bij ontvangst van het gehuurde goed door de huurder, is de huurder, volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor het in huur genomen toestel en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. De 
huurder moet verhuurder vrijwaren en verdedigen in geval van klachten vanwege derden, die veroorzaakt 
worden door of voortvloeien uit het Verhuurde Goed conform de instructies van de huurder.

Pagina 1/2



De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik, het dagelijks onderhoud en in het bezit 
hebben van het gehuurde goed. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor gevolgen of 
schade aan derden, door al dan niet moedwillig (vb. Verkeerd gebruik, overspanning, verkeerde aansluiting, 
foutieve afloop,…).

De aansprakelijkheid van de verhuurder is slechts beperkt tot directe zaakschade en letselschade aan 
zaken en personen, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak. De huurder dient 
hiervoor het bewijs te leveren. De totale aansprakelijkheid van de verhuurder kan niet groter zijn dan het 
totale bedrag van het verhuurde goed zoals vastgelegd in onderhavige overeenkomst.

De huurder dient het toestel op professionele wijze te gebruiken en dient zich hiervoor te informeren bij de 
verhuurder. Na het ondertekenen van de afhaal/leveringsbon/kasticket/factuur van het verhuurde goed 
wordt geacht dit gebeurd te zijn.

Indien aan het gebruikte goed door de huurder bepaalde risico’s verbonden zijn is de huurder verplicht de 
verhuurder hiervan bij aanvang van de overeenkomst in kennis te stellen.

Bij diefstal van het toestel, of bij het vaststellen van schade of enig defect aan het toestel, is de huurder 
verplicht dit te melden aan de huurder binnen de 12 uur. Na de melding zal de schade geleden door de 
verhuurder worden door verrekend aan de huurder.

De huurder verbindt zich ertoe het goed enkel binnen het grondgebied van het Koninkrijk België te gebruik-
en, mits schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.

De overeenkomst kan steeds door de verhuurder worden verbroken bij aanmaning of ingebrekestelling of 
zonder aanmaning of ingebrekestelling bij de volgende gevallen:

Ingeval de algemene verkoopsvoorwaarden, vermeld op de kasticket/afhaalbon/leveringsbon/factuur,  niet 
worden nageleefd. Ingeval van inbreuk op één van de huidige verhuur voorwaarden en in elk geval van 
zware fout of nalatigheid van de huurder. Wanneer door de huurder een gerechtelijk akkoord word aan-
gevraagd of de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld of zich 
buiten de Benelux zou vestigen.

De huurder is er toe gehouden het gehuurde goed onmiddellijk ter vrije beschikking aan de verhuurder te 
stellen en dit binnen de 24 uur na hiertoe in gebreke te zijn gesteld tenzij bij aangetekend schrijven hetzij 
per fax hetzij per e-mail. Elke vertraging kan aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een vergoeding 
aan de verhuurder ten belopen van de normale gebruiksvergoeding die gelijk is aan de huurprijs met een 
minimum van één dag.

Indien het goed wordt verhuurd op een zaterdag zal het goed enkel worden aangerekend voor 1 dag, maar 
de huurder verbindt zich ertoe het goed maandag ’s morgens terug te brengen voor 08:30u. Indien 
maandag een feestdag of sluitingsdag is dient de verhuurder en huurder onderling een akkoord te vormen 
wat betreft de huurperiode en teruggave van het goed.
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